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MARCOS TNUATI (03)

Definição:
Marco Tnuatí é toda e qualquer forma de representação

e/ou representatividade oficial da Tnuá.
Os marcos são: machané, mifgash, veidá, haboniadas,

maskirut peilá, moatzá chinuchíi, peguishat bogrim, assim

como tudo aquilo que se encaixe no parágrafo acima.
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MARCOS TNUATI (04)

Por motivos de Dugma o uso de drogas é proibido tanto na

vida tnuati quanto na vida pessoal do chaver. Caso haja

constatação de algum caso, o chaver deverá primeiro ser

ajudado pela Chinuch. Caso ele se negue ou não adiante os

esforços da Tnuá, o chanich deverá ser automaticamente

expluso do movimento,

Em casos de bebidas alcoólicas, é vetado ao chaver beber em

machanot e no snif, e também no contato direto com
chanichim, A bebida é permitida apenas para bogrim com mais

de 18 anos e dentro das condições acima e não poderá, de

maneira alguma ficar embriagado.

Daniel Knopfholz - CTBA

 



MARCOS TNUATI (05)

Marco tnuati é qualquer lugar onde pessoas estejam

representando a Tnuá oficialmente, Uma vez dentro de um

marco, suas regras deverão ser respeitadas. Em caso de

indisciplina e/ou desvio de princípios, serão aplicadas as

punições presentes no estatuto (artigo 11/12).

Mesmo fora de um marco tnuati, um chaver tem a obrigação

de zelar pela imagem da Tnuá, caso isso não ocorra, o caso

será descutido e se necessário deverão ser aplicadas as devidas

punições,

Ricardo Schreler - SP
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MARCOS TNUATI (06)

Qualquer situação que vincule o chaver da Tnuá ou qualquer
ocasião que esta esteja sendo representada,
Exemplos:

-Festivais de dança onde a Tnuá esteja participando;

-Qualquer reunião onde o assunto seja Tnuá;

“Qualquer marco (semel, nome, camiseta) que esteja sendo

usado;

-Qualquer evento onde a participação derive de cargos da
דמו.

Dudi Kassow - SP

Ricardo Frenkiel - SP

Flávia Strauss - SP

 



MARCOS TNUATI (07)

Representação oficial do habonim Dror em qualquer evento.

De acordo com o artigo 12 letra C do estatuto, “é considerado

caso de indisciplina desprestigiar a Tnuá ou concorrer para

isso”,

Consideramos que o trecho acima é ambíguo pois não

especifica se o chaver pode denegrir a Tnuá num marco tnuati

ou fora dele. Gostaríamos de modificar tal tercho para:

“desprestigiar a tnuá dentro ou fora de um marco tnuati ou

concorrer para isso,

Gostaríamos também de acrescentar um ítem único como

observação sobre casos onde a Tnuá é desprestigiada: Item

único - casos onde houver desprestígio da Tnuá devem ser

julgados pela Vaadat Chinuch e a possível punição de um

chaver deve ser feita conforme o artigo 11 dos estatutos.

A letra C do artigo 12, reescrita, ficaria da seguinta forma:

“Desprestigiar a Tnuá, dentro ou fora de um marco tnuati, ou

concorrer para isso.”

Gerson Mazer - CTBA

Daniel Gamerman - POA
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Bemo Reicher - CTBA

 



MARCOS TUNATI (08)

DEFINIÇÃO: Presença oficial ou não de chaverim da Tnuá em

encontros da comunidade, em atividades tnuati estaduais,

nacionais ou mundiais.

Exemplos:

“Tiulim

-Kaitanot

-Machanot

-Encontros Inter-tnuot

-Veidá

-Haboniadas

-Maskirut Peilá

-Moatzá Chinichi

-Peguishat Bogrim
-Presença de leakot do Dror em festivais

-Shabatot nos snifim

“Atividades no Snif

-Bar-Mitzvas

-Atividades na Sinagoga
“Atividades no clube

-Atividades da federação

-Lugares onde a comunidade esteja presente

Como um movimento baseado na educação, acreditamos que

Dugma Ishit é essencial, tendo consciência de que para a

comunidade presença dos chanichim não difere-se oficial ou

não,  


